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in conformitate cu prevederile alineahrlui gase al articolului 22 dnLegea

nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvem (republicata in Monitorul oficial

al Republicii Moldova, z0oz, w.t3l-133, art.l0l8), cu modific6rile 9i

complefirile ulterioare, precum 9i in scopul .imbundtilirii 
caftnlii actului de

guu"** prin aplicarea intens6 a lehnologiei informaliei 9i comunicaliilor in

il.epublica iuolaoua Guvemul HOTAM$TE:

l. Se creeaz6 Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare'

2. Se aprobtr Regulamentul consiliului coordonatorilor pentru

e-Transformare (se anexeazd).

3. Ministerele, alte autoritEli administative centrale:
in termen de 30 de zile, vor desemna cite un reprezentant in consiliul

coordonatorilor pentru e-Transformare;
*,o, 

""ord" 
suportul necesar funcfionirii eficiente a Consiliului, precum 9i

r"-FgUx5-f \-a

Ministrul



Aprobat
prin Hotdrirea Guvemului nr.222
d in  4  ap r1 l i e  2011

REGULAMENTUL
Consil iului coordonatorilor pentru e-Transformare

Capitolul I
Dispozi{ii generale

1. Consiliul coordonatorilor pentru e-Transformare (in continuare -

Consiliul) este creat pe lingd Centrul de Guvemare Electronicd (in continuare -

Centrul), fErd statut de persoandjuridicE.
Centrul coordoneazd gi direclioneazd activitatea Consiliului, asigurd prin

programe de instruire gi schimb de experien{i cre$terea gi fortificarea capacitdlii
gi abilitatilor coordonatorilor Consiliului pentru implementarea strategiei de e-
Transformare a sectorului public gi e-guvemare.

2. Consiliul este creat in scopul coordondrii tuturor proceselor necesare e-
Transformirii sectorului public (ministere, alte autoritdli administrative centrale

Ei autoritdlile administrafiei publice locale).

Capitolul II
Atribu{ii le de bazi ale Consil iului

3. Consiliul exercitd urmitoarele atribulii:
a) pafticipn la implementarea politicilor, standardelor gi reglementdrilor

tehnice pentru transformarea tehnologicd a Guvernului si implementarea e-
guvemarii;

b) coordoneazd, in comun cu Centrul, prestarea serviciilor publice in
format electronic la nivelul fiecdrei autoritEli publice;

c) coordoneazd utilizarea tehnologiilor modeme pentru eficientizarea
activitelii Guvernului, ministerelor gi altor autorit5ti administrative centrale;

d) coordoneazd implementarea eficientd a tehnologiei inforrna!iei gi
cornunicaliilor (in continuare - TIC) pentru oferirea serviciilor publice de calitate
gi cregterea perfbrmanlei sectorului public prin TIC.

Capitolul III
Atributi i le de bazi ale coordonatorului

pentru e-Transformare

4. Coordonatorul pentru e-Transformare (persoand responsabila de
implementarea gi coordonarea procesului de e-Transfonnare) exercitd
urmdtoarele atribu[ii :



./.

a) coordoneazd, in comun cu conducdtorul autoritdfii publice, lista
serviciilor publice care urmeazd a fi prestate in format electronic ai o propune
spre aprobarea Comisiei Nafionale pentru e-Transformare si Guvemului;

b) participd la implementarea politicilor, elaborarea standardelor qi
reglementdrilor pentru transformarea electronicd a Guvernului;

c) asiguri implementarea proiectelor, iniliativelor de e-Transfonnare
tehnologicd a sectorului public ai agendei de e-guvernare in coordonare cu
Centrul;

d) coordoneazd, in comun cu Centrul, implementarea serviciilor publice in
format electronic la nivelul fiecdrei autoritefi publice;

e) coordoneazi si monitorizeazd activitatea subdiviziunii responsabile de
domeniul tehnologiei informafiei gi comunicafiilor, pentru asigurarea
managementului eficient al tuturor proiectelor TIC implementate la nivelul
fiecdrei autoritd{ii publice, cu integrarea acestora in agenda de e-Transformare a
sectorului public;

f) coordoneazd inilierea proiectelor TIC ta nivelul fiecdrei autoriteti
publice.

Capitolul IV
Componenga gi conducerea Consil iului

5. Componenla nominali a Consiliului este aprobatd de Guvern gi are
urmbtoarea structurd: pregedinte, vicepregedinte, secretar gi membrii Consiliului.

Directorul executiv al centrului este din oficiu pregedinte al consiliului. in
cazul absenlei pregedintelui funcliile acestuia sint indeplinite de c6tre
vicepregedintele Consiliului.

6. Pregedintele Consiliului exercitd urmdtoarele functii:
a) convoacd gedinfele Consiliului;
b) conduce activitatea Consiliului;
c) semneazi deciziile Consiliului gi exerciti controlul executdrii acestora;
d) reprezintd Consiliul in relaliile cu autorite[ile publice, organizaliile

intemafionale gi societatea civili;
e) exercitd gi alte funclii in conformitate cu prezentul Regulament.

7. Secretarul Consiliului asigurd:
a) pregitirea materialelor pentru gedinfele Consiliului;
b) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor

autoriteli administrative centrale gi institulii interesate;
c) generalizarea rezultatelor executirii deciziilor adoptate qi informarea

pregedintelui Consiliului despre aceasta;
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d) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului in baza propunerilor
pregedintelui (vicepregedintelui), membrilor Consiliului gi autoritSlilor publice,
inclusiv prezentarea lor spre examinare la gedinfele Consiliului;

e) altd activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic ai
informativ.

8. Membrii Consiliului i9i pierd calitatea de membri din momentul incetdlii
relaJiilor de serviciu cu autoritatea/institulia sau prin decizia conducdtorului
acesteia.

f. in activitatea Consiliului pot participa ca invitaEi gi alte persoane,

reprezentanfi ai autoritalilor publice centrale gi locale, instituliilor de invSldrnint
gi gtiin{ifice, intreprinderilor, organelor mass-media, organiza{iilor
nonguvemamentale, organizaliilor internalionale qi altor beneficiali de
inforrna{ie.

Capitolul V
Organizarea activit if i i  Consil iului

10. Consiliul igi desfEgoard activitatea in gedin{e plenare organizate, cel
pulin o dati in trimestru.

$edin{ele Consiliului sint deliberative dacd la ele particip6 majoritatea
membrilor acestuia.

I 1. Persoanele invitate la gedin{e nu au dreptul de vot.

12. Lucrdrile tehnice de secretariat gi localul desfdguririi gedinlelor se
asigurl de cbtre Centru.

Capitolul VI

$edin{ele Consil iului

13. Ordinea de zi a gedinlelor Consiliului se intocmegte de cdtre secretar, Ia
propunerea pregedintelui, gi se prezint5, spre aprobare, pregedintelui Consiliului
cu cel pu{in 7 zile inainte de convocarea gedinlei.

14. Ordinea de zi se aduce la cunogtinla membrilor Consiliului 9i, dupd
caz, a persoanelor invitate cu cel pufin 5 zile inainte de convocarea gedinlei.

15. Procesul-verbal al qedinfei Consiliului se intocmeste de citre secretarul
acesteia, in termen de cel mult 2 zrle de la data desfrgurdrii gedinlei qi se

semneazb de cdtre prepdintele gi secretarul Consiliului.
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Capitolul VII
Decizii le Consil iului

16. in exercitarea atribu{ii lor sale, Consil iul adoptd decizii in problemele ce
!in de competenta sa.

17. Decizii le Consil iului se adopte cu votul majorit6li i  menrbli lor
Consil iului prezenli la gedin!6.

18. Decizii le Consil iului sint semnate de cdtre pregedintele acestuia.

19. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autoritelile
publice privind asigurarea implement6rii agendei de e-transfomnare a sectoruh.ri
public ai a e-guvemdrii.
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